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Macie mnóstwo pomysłów na spędzenie jesiennego popołudnia. Nagrody
- kubki z logo „Victora Juniora”
jadą do: Asi Szczygieł z Torunia,
Agnieszki Boruszewskiej z Lubartowa, Asi Mielcarz z Krakowa, Ady
Szurmiej z Leżajska, Maćka Dobrowolskiego z Michałowa i Majki Kolskiej z Mińska Mazowieckiego.
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Szko³a = nuda? Wiêkszoœæ
z Was powie, ¿e tak,
nuda. Ale po zastanowieniu... Gdyby nie szko³a,
to dopiero by³oby nudno! Nie by³oby o czym
rozmawiaæ, rzadziej widzielibyœmy siê z przyjació³mi, nie by³oby
o kim plotkowaæ ani
na kogo narzekaæ...

W tym numerze „Victora Juniora”, jak
zwykle, poruszamy nie tylko szkolne tematy. Czy zastanawialiœcie siê
czasami, jak wygl¹da³by œwiat bez
komputerów? Sprawdźcie (test na stronie 12), czy moglibyœcie ¿yæ bez netu
i kompa. A mo¿e, jak Weronika, bohaterka naszego reporta¿u, uwa¿acie,
¿e macie za du¿o obowi¹zków w domu?
Mo¿na sobie z tym poradziæ! Jak?
Zajrzyjcie na stronê 4.
Mejlujcie na redakcjaÐvictor-junior.pl
i wysy³ajcie listy do nas. Chcemy wiedzieæ, co siê u Was dzieje, jakie macie
problemy i co Was cieszy.
Pozdrowionka!
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